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Tilstedeværende: Kim Bonde (KBM), Berit Kvist (BK), Jane Løwe (JL), Charlotte 
Spendrup Ebbesen (CSE), Rasmus Hansen (RH), Niels Jørgen (NJ) og Camilla Harkjær 
(CH). 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4/4 19: Godkendt og underskrevet. 
2. Nyt  fra  formanden. KBM rykker igen Silkeborg Kommune for at få en kæde sat op til 

indkørslen til fodboldbanerne ved klubhuset.  
3. Nyt fra kassereren: Regninger sendes ud til vores sponsorer. Godtgørelse er lavet for 

bestyrelse og for indendørs sæsonen, pånær Kidsvolley, som vil blive lavet snaret. Der er 
søgt medlemstilskud hos Silkeborg Kommune.  

4. Kort nyt fra udvalgene:  

a. Fodbold (ungdom og senior): RH (JL som hjælper) De mangler bolde, især til det nye 
pigehold. Gerne med farve på. God opbakning til det nye pigefodbold (ca. 20 piger). 
Der er afleveret spillerlister for U9 og fodbold fitness.  

b. Gymnastik: CH Intet nyt, da sæsonen er afsluttet.  
c. Badminton: CS Intet nyt. Aletas vil lave et indlæg til stafetten om badminton.  
d. Volleyball: CS Kids-volley er afsluttet og har et ønske om en lidt længere 

prøveperiode (2-3 gange) for at tiltrække nye spillere. Bestyrelsen godkender dette.  
e. Sponsor: KB Mini entrepenør C. Nedergaard er ny bandespondsor. Skiltet fra Gjern 

El skal skiftes. Ajse er også ny bandesponsor.    
f. Motion: CS – Tidligere arrangør af Gjern Bakkeløb ønsker ikke at fortsætte, så der 

arbejdes på at finde en løsning. Løbeklubben er i gang hver onsdag kl. 17.00 + 
mandag aften kl. 19.30.  

g. Idræt i Dagtimerne: BK Eksisterende hold fortsætter næste år. De forsøger med 
bordtennis en formiddag om ugen.  

h. Tennis: RH Tennisbanen er blev klargjort. Der er lavet manual til klargøring af 
tennisbane.  

i. Mountainbike: JL Opstart 2/5-19 og opslag på facebook.  
j. Aktivitetsudvalg: JL Fuld gang i planlægningen af Skt hans festen. Skilte sættes op i 

begge ender af byen. Barkort til de frivillig i Gjern IF eller bodkort til de frivillige 
under 18 år i Gjern IF.  

k. Klubhus: KB Samme antal udlejninger som der plejer at være. Arbejdsdag bliver i 
fodbolds vinterpausen. Info følger.   

l. Materiale: JL Intet nyt. 
m. Info/ webmaster: BK Der er oprettet hold og rettet til i Klubmodul.  
n. Kontakt til klubmodul: BK Intet nyt.  
o. Nyt fra sponsor: JL har bestilt fodboldtøj til Oldboys.   
p. GKIC: BK har deltaget i det årlige brugermøde.  

 

Referat til bestyrelsesmøde – onsdag den 1. maj 2019 
 kl. 19.00 til 21.30 hos Camilla Harkjær 
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5. Status  på  to-do  fra  sidste  møde: De fleste punkter effektueret – resten overført til to-do 
listen til næste møde.  

6. Frivilligmappen:  Bestyrelsen besluttede at gå tilbage til dropbox-versionen.  
7. Omkostningsbudget for afdelingerne forberedes: BK retter til i frivilligmappen  
8. Ensretning til hvad man som udvalg kan få til udvalgsmøder/frivillig fest. BK retter til i 

frivilligmappen 
9. Tidsplan mht køkken i klubhus: Udsættes til efteråret.  
10. Aftale bestyrelsesmøde i januar og februar: Udsættes til næste møde.  
11. Evt: RH har forespørsel på hvem der står for vedligeholdelse på fodboldbanerne ved 

skolen. KBM tager kontakt til Silkeborg Kommune.  
CH har en forespørsel på opstart af floorball/hockey i Gjern IF. BK undersøger 
mulighederne.  
Næste møde afholdes tirsdag den 4/6 kl. 19.00 i Klubhuset.  
 

Næste deadline Stafetten: 8. maj, 5. aug, 7. nov. 2019. 
 
Årets mødekalender og generalforsamling 2019-20:  
 
Mødekalender: 3/4, 1/5 19, 4/6 19, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 19 (julefrokost). Alle møder afholdes 
i klubhuset kl. 19.00 i sommertid og kl. 20.00 i vintertid med mindre andet er aftalt.  
 
Generalforsamling: 19/2 20 


